:N PIRKANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015
JOHDANTO

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys ry on OAJ:n alainen aluejärjestö, joka toimii Pirkanmaalla valvoen
ja hoitaen jäsenistönsä etuja. Alueyhdistys kokoaa yhteen kaikki Pirkanmaan opettajaryhmät: lastentarhanopettajat (LTOL), yleissivistävät opettajat (YSI), ammatilliset opettajat (OAO) ja yliopistojen opetusalan liitto (YLL).

Alueyhdistyksen tehtävänä on solmia yhteyksiä opetusalan päätöksentekijöihin, tukea alueensa
opettajayhdistyksiä paikallistason edunvalvonnassa sekä kouluttaa eri alojen opettajia yhdessä ja
ryhmittäin. Toiminnassaan yhdistys noudattaa OAJ Pirkanmaan työ- ja taloussääntöjä sekä toimintasuunnitelmaa, OAJ:n tavoiteohjelmaa sekä OAJ:n hallituksen ja valtuuston linjauksia sekä päätöksiä.
TOIMINTA VUONNA 2015

Tulevan vuoden toimintaa leimaavat edelleen kuntien ja muiden työnantajien heikko taloustilanne.
Alueyhdistys seuraa tarkkaan alueella mahdollisesti käytäviä yt-neuvotteluja. Erityinen pääpaino on
lomautusten ja irtisanomisten seuraamisessa sekä niiden estämisessä. Alueyhdistys tukee valtakunnallisia neuvotteluja, avustaa kriisikuntien paikallisyhdistyksiä, estää palvelussuhteiden heikennyksiä, seuraa yt-neuvottelujen tuloksia, panostaa nopeaan tiedotukseen, kutsuu koolle OAJ Pirkanmaan edu-tiimin sekä järjestää tarvittaessa koulutus- ja tiedotustilaisuuksia.

Varhaiskasvatuksessa seurataan varhaiskasvatuslain etenemistä, subjektiivisen päivähoitooikeuden käsittelyä sekä niiden heijastumista kentän työhön. Yleissivistävässä koulutuksessa
edunvalvonnan pääpaino on suunnattu leikkausten ja heikennysten ehkäisemiseen sekä lukiokoulutuksen rakenneuudistuksen, oppilas- ja opiskelijahuollon käytännön ratkaisujen ja YT-ajan käytön
seurantaan. Ammatillisen koulutuksen puolella seurataan tarkkaan talouden kiristymisen aiheuttamia muutoksia koulutuksen järjestämisessä. Varsinkin opetussuunnitelmien muutokset ovat haasteena. Ammattikorkeakoulun ja yliopistojen resurssien kaventuminen tuovat haasteita edunvalvonnalle.

Kehitämme edelleen tiedotusta ja viestintää, jotta viestit tavoittavat mahdollisimman monta jäsentämme. Yhdistys on avoin uusille avauksille ja yhteistyötarjouksille.

PARHAAT VOIMAT OPETUSALALLA


Vaikutetaan keskustason neuvottelutoimintaan siten, että OAJ:öön toimitetaan ajankohtaista tietoa alueen edunvalvontatilanteesta. Tuetaan paikallistasoa sen neuvottelutoiminnassa.



Kehitetään alueellisia, yhteisiä linjauksia ja tiedotetaan jäsenistöä hyvistä käytännöistä.



Seurataan ja tuetaan palkkausjärjestelmien kehittämistä. Valvotaan nykyisten sopimusten
noudattamista. Vaaditaan että kaikesta lisätyöstä maksetaan erillinen korvaus.



Nostetaan opettajan työn arvostusta Pirkanmaalla. Päteviä ja kelpoisia opettajia tulee olla
riittävästi varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Täydennyskoulutuksesta on myös huolehdittava. Valvotaan määräaikaisten ja osa-aikaisten opettajien työsuhde-ehtoja.



Huolehditaan siitä, että jäsenistöllä on riittävästi tietoa oikeusturva- ja eläke-eduistaan.

TYÖNTEON EDELLYTYKSET KUNNOSSA PIRKANMAALLA


Vaikutetaan siihen, että koulutuksen järjestäjät resurssoivat opetukseen riittävästi. Vastustetaan opetusta koskevia leikkauksia (opetuksen ja ohjauksen määrä, ryhmäkoot, opettaja
– opiskelijamäärän suhde ja opettajan työaika). Vaikutetaan siihen, että integrointi näkyisi
kouluissa todellisena resurssien lisäyksenä.



Tuetaan paikallisyhdistyksiä kaikissa opettajien edunvalvontaan, yhdistystoimintaan ja vaikuttamistyöhön liittyvissä ongelmissa. Reagoidaan voimakkaasti lomautusuhkiin.



Edistetään paikallisyhdistysten ja alueen luottamusmiesten yhteistyötä ja verkottumista.
Tehostetaan ja laajennetaan alueellisia ja seudullisia luottamusmiespalavereja.



Kannustetaan paikallisyhdistyksiä järjestämään yhteisiä seudullisia koulutuksia, tilaisuuksia
ja suunnitteluseminaareja, joihin on mahdollista saada alueyhdistyksen hallituksen toimijoita kouluttajiksi tai etukäteen anottaessa rahallista tukea.



Seurataan ja käsitellään paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia edunvalvontaongelmia.



Järjestetään jäsenistölle tilaisuuksia ja koulutuksia ajankohtaisista teemoista, esimerkiksi
edunvalvonta-, eläke-, oikeusturva-, nope-, luottamusmies- ja YT-koulutusta. Lisätään jäsenkunnan tietoisuutta jäsenyyden eduista ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhdistyksen toimintaan erilaisilla koulutuksilla, tapahtumilla ja kyselyillä. Kannustetaan jäsenyhdistysten edustajia osallistumaan OAJ:n järjestämiin koulutuksiin.



Otetaan tarvittaessa kantaa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten työoloihin ja turvallisuuteen sekä vaikutetaan niiden parantamiseksi. Työhyvinvointiin ja erityisesti sisäilmaongelmiin kiinnitetään huomiota. Lisäksi työsuojelun edustaja kutsutaan edu-tiimiin.



Selvitetään tiivistyvän seudullisen yhteistyön vaikutuksia opettajien työsuhteiden ehtoihin.



Vaikutetaan eri kouluasteiden koulutuspoliittisten ja rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen opettajien etujen mukaisesti.

OAJ PIRKANMAA – VAHVA JA ARVOSTETTU ALUEELLINEN VAIKUTTAJA


Huhtikuun 2015 eduskuntavaaleihin laaditaan OAJ Pirkanmaan kampanja, jossa tuetaan
koulutusmyönteisiä ehdokkaita (ei kuitenkaan rahallisesti)



Järjestetään eduskuntavaalitilaisuuksia Pirkanmaalla



Vaikutetaan siihen, että OAJ koetaan vahvaksi ja arvostetuksi järjestöksi. Kehitetään yhdistyksen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä alueellisena toimijana.



Seurataan valtion aluehallinnon muutosta ja luodaan yhteistyöverkostot uusiin toimijoihin.



Solmitaan ja ylläpidetään yhteyksiä maakunnallisiin ja seudullisiin toimijoihin, koulutuskuntayhtymiin ja muihin koulutuksen järjestäjiin. Ollaan yhteydessä pirkanmaalaisiin kansanedustajiin.



Aktivoidaan jäsenyhdistyksiä jäsenhankintaan.



Tehostetaan tiedottamista sekä jäsenistölle että yhteistyökumppaneille muun muassa omien Internet-sivujen www.oajpirkanmaa.net, Facebook-sivujen, YouTube-tilin sekä kattavien
sähköpostilistojen avulla.

